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Atividades da Quarta semana 

 

Esta semana falaremos um pouquinho sobre Dislexia. 

 

O que é Dislexia? 

 

A dislexia é um transtorno que afeta habilidades básicas de leitura e linguagem. Ela tem as suas raízes em 
sistemas cerebrais responsáveis pelo processamento fonológico. Essa diferença no processamento 
fonológico faz com que pessoas com dislexia tenham dificuldade para processar os sons das palavras e 
associá-los com as letras ou sequência de letras que os representam. Outras características comuns da 
dislexia incluem dificuldades com nomeação rápida, memória de trabalho e processamento de informações.  
A dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem porque os seus sintomas geralmente 
afetam o desempenho acadêmico de alunos e não existe nenhuma outra alteração (neurológica, sensorial, 
cognitiva ou motora) que justifique as dificuldades observadas. Ela afeta, principalmente, o processo de 
alfabetização. 

Sintomas que podem estar presentes: 

Na linguagem oral: 

• Atraso no desenvolvimento da fala; 
• Problemas para formar palavras de forma correta, como trocar a ordem dos sons na palavra (popica 

/ pipoca) ou confundir palavras semelhantes (umidade / humanidade); 
• Erros de pronúncia, incluindo trocas, omissões, substituições, adições e misturas de fonemas; 
• Dificuldade para nomear letras, números e cores; 
• Dificuldade em atividades de aliteração e rima; 
• Dificuldade para se expressar de forma clara. 

 

https://www.institutoabcd.org.br/transtorno-de-aprendizagem/
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Na leitura: 

• Dificuldade em decodificar palavras; 
• Erros no reconhecimento de palavras, mesmo das mais frequentes; 
• Leitura oral devagar e incorreta. Pouca fluência com inadequações de ritmo e entonação, em relação 

ao esperado para idade e escolaridade; 
• Compreensão de texto prejudicada como consequência da dificuldade para decodificar palavras; 
• Vocabulário reduzido. 

Na escrita: 

• Erros de soletração e ortografia, mesmo nas palavras mais frequentes; 
• Omissões, substituições e inversões de letras e/ou sílabas; 
• Dificuldade na produção textual, com velocidade abaixo do esperado para idade e escolaridade. 

É importante lembrar que a dislexia geralmente envolve um conjunto de sintomas. A manifestação e 
intensidade desses sintomas variam em cada pessoa. 
Há diferentes graus de dislexia, normalmente descritos com leve, moderada e severa. O grau de dislexia é 
geralmente categorizado baseado na severidade das dificuldades apresentadas pelo indivíduo.  
 

O que devo fazer? 

Na suspeita de dislexia, é importante fazer uma avaliação diagnóstica.  

Como é feita essa avaliação? 

É realizada através de : 

-  Consultas 

– Avaliação Multidisciplinar 

– Processamento Auditivo e Audiometria 

– Treinamento Auditivo em Cabine 

– Exame Neurológico 

Para entender um pouco melhor tudo isso, clique nos links abaixo: 

Cartilha sobre a Dislexia 

file:///C:/Users/Maria/Downloads/Todos-Entendem.pdf 

https://www.institutoabcd.org.br/todos-entendem/ 

https://youtu.be/SGATjMgtAvE 

O que é a dislexia e como é feito o diagnóstico?  Momento Papo de Mãe 
https://youtu.be/dfHPNQ4PJs8 

Filme – Como estrelas na terra- Toda criança é especial 
https://youtu.be/6rxSS46Fwk4  

Fontes - https://www.institutoabcd.org.br/ 

http://www.dislexia.org.br/ 

https://www.institutoabcd.org.br/avaliacao/
file:///C:/Users/Maria/Downloads/Todos-Entendem.pdf
https://www.institutoabcd.org.br/todos-entendem/
https://youtu.be/SGATjMgtAvE
https://youtu.be/dfHPNQ4PJs8
https://youtu.be/6rxSS46Fwk4
https://www.institutoabcd.org.br/
http://www.dislexia.org.br/
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Sugestões de Atividades 

 

Encontre na coluna da direita, as palavras que estão escritas na coluna da esquerda e 

circule-as. 

 

 

Faça um círculo nos conjuntos de letras que são iguais em cada linha. 
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FAÇA UM CÍRCULO EM TODAS AS LETRAS  b 

FAÇA UM CÍRCULO EM TODAS AS LETRAS  d 

FAÇA UM CÍRCULO EM TODAS AS LETRAS  p 

FAÇA UM CÍRCULO EM TODAS AS LETRAS  g 
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LEIA 

Pinte cada letra com sua 

cor correspondente: 

Escreva a quantidade 

correspondente a cada 

letra que pintou: 
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Forme as figuras iguais aos exemplos: 
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Escreva nos quarados ao lado das figuras, o número correspondente a quantidade que você encontrou de 

cada uma. 
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Jogo dos 7 erros 
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Pinte os numerais de acordo com as cores indicadas: 
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Para descobrir o que as meninas estrão conversando, troque a figura pela letra  correspondente, que se 

encontra no quadro abaixo,  e a escreva na linha abaixo da mesma. 
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Jogo Caixa de leitura 

O que irá precisar? 

• 01 caixa de sapatos 

• 06 gargalos de garrafa pet ou de caixinha de leite 

• Tampinhas de garrafa 

• 01 pedaço de plástico do tamanho da folha de sulfite 

• Cola 

• Tesoura 

• Lápis de cor ou canetinhas 

• Papel sulfite 

Forre a tampa da caixa de sapatos, por dentro ,com papel colorido e cole o pedaço de plástico sobre ela. 

Cole na parte de baixo da tampa 06 gargalos de garrafa pet. 

 Faça retângulos no papel sulfite formando fichas, e em cada uma cole uma figura e escreva o nome da 

mesma. Depois coloque essas fichas na tampa e vá colocando as tampinhas com as letras, formando o nome 

da figura . 

Se tiver uma caixa maior, poderá colocar mais gargalos e assim formar palavras maiores. 

Quanto mais tampinhas com as letras do alfabeto você fizer, mais palavrinhas vai conseguir montar! 

Para entender melhor, clique no link abaixo e veja como fazer!!! 

https://youtu.be/4yO3TCn15Pk 

 

 

https://youtu.be/4yO3TCn15Pk
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Jogo para formar palavras com sílabas 

Clique no link abaixo e veja como é fácil construir um! 

Depois é só aproveitar o jogo para aprender a ler de uma maneira fácil e divertida!!!! 

https://youtu.be/qSky0JPwBho 

 

 

 
 
 

Aproveite bastante as atividades!!! 

Até a próxima semana!!! 

https://youtu.be/qSky0JPwBho

